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ค าสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที ่๖๐๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการอยูํคํายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
---------------------------------------------------------------------------- 

  ด๎วยกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได๎ก าหนดให๎มีการอยูํคําย
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓              
ณ คํายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยจึง
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังตํอไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นายประจวบโชค  สร๎อยสม  ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นายวิทิต   บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 นายเกษม   เมาลิทอง คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 วําที่ร๎อยตรีสมรักษ์ แทนลาน คร ูช านาญการ  กรรมการ 
 นายปลื้ม  ปรีชา  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   
 

หน้าที ่ ๑. วางแผนและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานฝ่ายตําง ๆ ให๎บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาและชํวยแก๎ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่ายตําง ๆ 
 ๓. ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายตําง ๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 นายวิทิต   บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
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 นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุรีย์   ทนคง  คร ู   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

หน๎าที่  ๑. ก ากับดูแลควบคุม และติดตามด าเนินงานให๎เรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาและชํวยแก๎ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป็นผู๎ประสานงานกับฝ่ายตําง ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่ตนรับผิดชอบตํอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการติดต่อประสานงาน 
 

 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางกษิรา  ละออ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ   
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์   ทนคง  คร ู   กรรมการ 

 นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน๎าที่ ๑. ติดตํอประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ทั้งภายในโรงเรียน ร๎านอาหารและสถานที่ราชการที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒. ติดตํอยานพาหนะที่จะน าลูกเสือ-เนตรนารี ไปทัศนศึกษา 
 ๓. ติดตํอขออนุญาตผู๎ปกครอง ลูกเสือ-เนตรนารี 
 

คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว 
 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการ   
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการและเลขานุการ   

 

หน้าที ่รับรายงานตัวลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บริเวณโดมอเนกประสงค์ 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
 นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ  
 นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่๑. เก็บรักษาเงิน เบิกจํายในการด าเนินการอยูํคํายลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
         ๒. จัดท าบัญชีรับ – จําย เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 

 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   รองประธานกรรมการ 

 นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
 นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
    

หน้าที ่ ๑. จัดอุปกรณ์ เครื่องเสียง เพื่อใช๎ในกิจกรรมอยูํคํายลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒. ถํายภาพในการท ากิจกรรมตลอดการอยูํคําย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหาร 

 

นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
นายวิทิต   บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวทเุรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
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นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหาร ๔ มื้อ และอาหารวําง ๔ มื้อ ส าหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๒. จัดเตรียมอาหารให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 

 

 นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   รองประธานกรรมการ  

นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  

นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที่  ๑. จัดลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลเป็นกลุํม ๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะที่ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดฐานวิชาการ 
 

นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   ประธานกรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   รองประธานกรรมการ  
นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครผูู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ จดักิจกรรมวิชาการโดยแบํงฐานในการให๎ความรู๎กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
 

นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   ประธานกรรมการ  
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   รองประธานกรรมการ  
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ ๑. พิธีการ น าเข๎าสูํพิธีการประจ าวัน 

๒. รับผิดชอบจัดกิจกรรมชํวงรอยตํอระหวํางกิจกรรม และสร๎างบรรยากาศจัดกิจกรรมชํวงเวลาวําง  
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมกองไฟเพื่อใช้ชุมนุมรอบกองไฟ 
 

นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   รองประธานกรรมการ  
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ  
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ  
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ จัดเตรียม กองไฟ (ของจริง หรือ ของปลอม) เพ่ือใช๎ในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนขณะชุมนุมรอบกองไฟ 

 

นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   รองประธานกรรมการ  
นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
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นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. ล าดับขัน้ตอนในกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ 
๒. ดูแลนักเรียนให๎อยูํในกิจกรรมด๎วยความเรียบร๎อย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการนอนพักแรม 

และท่ีอาบน  าส าหรับลูกเสือ เนตรนารี  
 

นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 

 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมไม๎งํามให๎พอเพียงกับลูกเสือ เนตรนารี 
๒. จัดเตรียมเตาสามขาให๎เพียงพอ ส าหรับลูกเสือ เนตรนารีใช๎ประกอบอาหาร 

  ๒. เตรียมที่นอน ที่อาบน้ า ให๎พอเพียงกับลูกเสือ เนตรนารี 
          ๓. จ าท าป้ายติดเวทีและป้ายไวนิลเพ่ือใช๎ในการทัศนศึกษา มีข๎อความดังนี้ 
 

การอยูํคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 
ณ คํายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาของลูกเสือ เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 11 มกราคม 2563 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสมุดคู่มือการฝึกลูกเสือ เนตรนารี  
 

นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   รองประธานกรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ จัดเตรียมสมุดคูํมือประจ าตัวลูกเสือ เนตรนารี ขณะอยูํคํายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยและระเบียบวินัย 
 

นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. ตรวจกระเป๋าสัมภาระท่ีนักเรียนน ามาเข๎าคํายไมํให๎มีอาวุธหรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่กํอให๎เกิดอันตราย 
๒. ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให๎ค าแนะน าการแตํงการให๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
๓. ดูและความปลอดภัยและควบคุมให๎ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยตลอดการอยูํคํายพักแรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายเวรยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 
 

เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
 ๑. นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 

เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. 
 ๑. นายประสพชัย แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางอารีวรรณ  แนํประโคน คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 

เวลา ๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
 ๑. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี คร ู   กรรมการ 
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เวลา ๒๔.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. 
 ๑. นายเทอดศกัดิ์ เปาลิวัฒน์ คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
 

เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. 
 ๑. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 

เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. 
 ๑. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ  

๒. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
 

เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. 
 ๑. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นางสาวยุวด ี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

 

เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. 
 ๑. นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

 

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
 ๑. นางสาวสุรีย ์  ทนคง  คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 

หน้าที ่ ดูแลรักษาการณ์ในเวลากลางคืนให๎อยูํในความสงบเรียบร๎อย 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมรถ 
 

รถคันที่ ๑ 
 ๑. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ  
 

รถคันที่ ๒ 
๑. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๓. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
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รถคันที่ ๓ 
 ๑. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย คร ูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
 

รถคันที่ ๔ 
 ๑. นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
 

รถคันที่ ๕ 
 ๑. นายประสพชัย แนํประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
 ๒. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาวยุวด ี  สุภาเรือง ครูผู๎ชํวย   กรรมการ  
 

รถคันที่ ๖ 
 ๑. นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู๎ชํวย   ประธานกรรมการ 

๒. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาวพัชญมนต์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ  
๔. นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

 

รถคันที่ ๗  
๑. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ  คร ู   กรรมการ 
๓. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๔. นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 

 

หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบให๎อยูํในระเบียบวินัยในขณะเดินทางไปและกลับ 
๒. ควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบให๎อยูํในระเบียบวินัย ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    ของการอยูํคํายพักแรม 

 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

นายสมัคร  น๎อยสกุล คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  ครูผู๎ชํวย   รองประธานกรรมการ   
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ    

นายพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ   
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให๎บริการปฐมพยาบาล ระหวํางการอยูํคํายพักแรมและการทัศนศึกษา 
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คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

นางสาวอาภรณ์  สายจันดี คร ู   ประธานกรรมการ 
นางกษิรา  ละออ  คร ูช านาญการ  รองประธานกรรมการ   
นางสาวพัชญมนต์ ทิพย์สง  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสาวญดา  แก๎วพาณิชย์ ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ จัดท าแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์และสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 
  

 ทั้งนีใ้ห๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 
แกํทางราชการ 
     

   สั่ง ณ วันที่  ๑๙   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                         (นายประจวบโชค  สร๎อยสม)  
              ผู๎อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- - ๑๒ - 
 

ก าหนดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
วันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ คํายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
10 มกราคม 

2563 
07.30 - 8.30 น. 
08.30 - 08.45 น. 

รายงานตัว ซักซ๎อมพิธี 
พิธีเปิดการอยูํคํายพักแรม 
 - เปิดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี 

(รายชื่อตามค าสั่ง) 
 

ครูเสกสรรค์และคณะ 
08.45 - 09.00 น. รับประทานอาหารวําง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
09.00 - 12.00 น. ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล ตามเส๎นทางท่ี

ก าหนด (ดูจากผังเดินทางไกล /  
ครูประจ าตามจุด) 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
13.00 - 14.45 น. ลูกเสือ เนตรนารี เข้าฐานวิชาการ รวม 4 ฐาน 

ฐานที่ 1 กฎ – ปฏิญาณ  
(ครูเจียมจิตร, ครูอารีวรรณ, ครสูุรยี์, ครูญดา) 
ฐานที่ 2 การใช๎เงื่อน  
(ครูประสพชัย, ครูจันทนา, ครูกฤติญา, ครูทุเรียน,  
ครูพัชญมณฑ์) 
ฐานที่ 3 สมุนไพร  
(ครูฉัตรดาว, ครูเทดิศักดิ์, ครูกญัญาณัฐ, ครูยุวดี) 
ฐานที่ 4 เกมส์  
(ครูอาภรณ์, ครจูิรฉัตร, ครูเกียรตศิักดิ์, ครูภริตา, 
ครูภิรมย์พร) 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวําง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
15.00 - 16.00 น. 

 
แนวทางปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
 

คณะวิทยากร,  
ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี                
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

16.00 - 17.00 น.  สูทกรรม (ประกอบอาหาร) ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

17.00 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
18.30 - 21.30 น. 

 
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ / สวดมนต์  
สรรเสริญพระบารมี 
 

คณะวิทยากร,  
ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

21.30 - 22.00 น. นัดหมาย/ชี้แจงกิจกรรมในวันพรุํงนี้ ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
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วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
11 มกราคม 

2563 
05.00 - 07.00 น. กายบริหาร ท าภารกิจสํวนตัว ผู๎ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
07.00 - 07.45 น.  รับประทานอาหารเช๎า เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
07.45 - 08.00 น. ตรวจเยี่ยมคําย ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
08.00 - 08.30 น.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ท าความสะอาดที่พัก, เก็บสัมภาระ 
ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

08.30 - 09.00 น.  พิธีปิดการอยูํคํายพักแรม 
- ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง 
- ผู๎อ านวยการฝึกกลําวปราศรัยให๎โอวาท 
- รายงานผลการตรวจเยี่ยม 
- ปิดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี 
- เตรียมตัวทัศนศึกษา 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 09.00 – 16.00 น. - กิจกรรมทัศนศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 09.00 น. - ขบวนรถออกจากโรงเรียน ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 09.15 -09.30 น. รับประทานอาหารวําง  เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
 09.30 -10.30 น. - วัดพนัญเชิงวรวิหาร สักการะหลวงพํอโต เจ๎าแมํ

สร๎อยดอกหมาก ศึกษาประวัติศาสตร์วัดเกําแกํท่ี
สร๎างกํอนสถาปนากรุงศรีอยุธยา 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 10.45- 11.45 น. - วัดใหญํชัยมงคล สักการะพระนเรศวร และชม
เจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์สถานแหํงชัยชนะท่ีพระ
นเรศวรทรงรบชนะมังกะยอชวา 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 12.15 – 13.30 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
อนุสาวรีย์พระศรีสุริโยทัย (สวนนก) 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 13.45 - 14.45 น. - ตามรอยสุนทรภูํ วรรณคดีนิราศภูเขาทอง 
ชมเจดีย์ภูเขาทอง 

ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารวําง เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดหาอาหาร 
 15.30 - 16.30 น. วัดพุทไธศวรรย์ ศึกษาประวัติศาสตร์วัดเกําแกํ

ตั้งแตํสมัยสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ยราชธานี 
ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 17.00 น. กลับถึงโรงเรียน ผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 


